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IFRS para PME
Histórico

2009

Publicação IFRS 
for SME

•2010

Adoção em 
diversas 
jurisdições

2012

Início da Primeira 
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2015

Publicação de 
melhorias

2017

Início da vigência das 
melhorias

2019

Início da Segunda 
revisão

Objetivo
Revisão a cada 3 

anos 
aproximadamente



1ª etapa do 
processo de 

revisão

Objetivo: coletar opiniões 
sobre SE o alinhamento da 
IFRS para PME com as IFRS 
completas poderá melhorar 
a informação aos usuários 

das demonstrações 
preparadas pela IFRS para 
PME sem causar custo ou 

esforço excessivo. 



• Enfoque do alinhamento
• Princípios de alinhamento
• Quando considerar o alinhamento

Estrutura da Solicitação de Informações (SDI)

• Perguntas sobre Questões Gerais e Estratégicas
• Estabelece a abordagem dessa revisão: alinhamento 

com as IFRS completas como o ponto de partida, 
aplicando o julgamento para determinar se e como 
esse alinhamento deve ocorrer.

Parte 
A

• Perguntas sobre o alinhamento de seções 
específicas da IFRS para PME com as IFRS 
completas

• Perguntas sobre seções da Norma IFRS para PMEs que estão 
sendo consideradas pelo IASB para alinhamento (alterações que 
foram efetuadas nas IFRS completas e interpretações).

Parte 
B

• Perguntas sobre novos tópicos e outros assuntos 
não abordados pela IFRS para PME

• Questões que não são abordadas no Padrão IFRS para 
PME e sobre se, em relação a essas questões, a Norma 
poderia estar alinhada com as Normas IFRS completas.

Parte 
C

• Estrutura conceitual
• IFRS 10 Demonstrações Consolidadas
• IFRS 11 Empreendimento Controlado em 

Conjunto
• IFRS 9 Instrumentos Financeiros
• IFRS 3 Combinação de Negócios
• IFRS 16 Leasing
• IFRS 15 Receita
• IAS 19 Benefícios aos Empregados
• IFRS 13 Valor Justo
• Diversos

• IFRS 14 Diferimento de Atividades Reguladas
• Criptomoedas
• Simplificações de mensuração benefícios pós 

emprego
• Outros temas não abordados



Alinhamento de Princípios

Relevância Representação FielSimplicidade

A informação é relevante a 
necessidade dos usuários  e 

influência na tomada de 
decisão?

Os Requisitos das Normas IFRS completas 
podem ser simplificados?

Os resultados representam 
fielmente as transações em 
palavras e números?



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 10 e 11 
– Consolidação e Controle Conjunto (Seção 15)

Relevância Representação FielSimplicidade

• Consolidação já incluída 
na Norma IFRS para PME

• Base única para que o controle seja 
mais fácil de se aplicar

• Manter a simplificação: se supor que o 
controle existe quando a entidade 
controladora possuir mais da metade 
do poder de voto.

• Princípio de controle único 
melhora a representação fiel.

• Acordos conjuntos já 
incluídos na norma IFRS 
para PME.

Manter:
• Categoria e requisitos contábeis para 

cada uma das três categorias do 
acordo conjunto

• Escolha de política contábil para 
entidades controladas em conjunto 

• O alinhamento da definição de 
controle conjunto aumentará a 
representação fiel 

• Manter categorias de acordos 
conjuntos não será um 

obstáculo para uma 
representação fiel.



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 9  –
Instrumentos Financeiros (Seção 11 e 12)

Relevância Representação FielSimplicidade

Temas Relevantes: 
• Classificação e 

mensuração de ativos 
financeiros;

• Eliminar o modelo de negócio para 
classificar o ativo;

• Eliminar a opção de apresentar em 
outros resultados abrangentes as 
alterações subsequentes no valor justo 
de um investimento.

• As simplificações na 
classificação dos ativos 
financeiros não impedem 
uma representação fiel

Contabilidade de Hedge

• A abordagem simplificada 
oferece informações  mais 
úteis e relevantes do que o 
modelo de perdas 
incorridas.

• Introdução da abordagem simplificada 
redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros.

• Perda do valor de ativos 
financeiros.



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 3 –
Combinação de Negócios  (Seção 19)

Relevância Representação FielSimplicidade

Alinhar: 

• Custos relacionados a 
aquisição

• Contingencias

Temas Simplificados:

• Mensurar as contingencias pelo valor 
justo, sujeito a custos ou esforços 
excessivos

• Melhorar o entendimento dos 
usuários sobre o custo da 
combinação de negócios.

Não Alinhar/Temas não abordados:

• Opção de valor justo para não controlados
• Critério de Reconhecimento para ativos intangíveis
• Força de Trabalho não é um ativo intangível
• Guias adicionais sobre direitos readquiridos

Ativos intangíveis não 
identificados separadamente são 
incluídos no ágio e presume-se  
que sejam amortizados.



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 16 –
Arrendamentos (Seção 20)

Relevância Representação FielSimplicidade

As PMEs utilizam 
amplamente os 

arrendamentos e os 
consideram a terceira fonte 

mais importante de 
financiamento. 

Sugestões:
• Exigir um único modelo para 

contabilização de arrendamentos; 
• Introduzir isenções para o 

reconhecimento de arrendamentos de 
curto prazo e arrendamentos de baixo 
valor;

• Simplificar os requisitos para mensurar 
pagamentos variáveis .

• Simplificar a linguagem da Norma

Considerar se as 
demonstrações financeiras 

preparadas usando os 
requisitos simplificados 

representariam fielmente os 
ativos e passivos de 

arrendamento da entidade



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 15 –
Reconhecimento de Receita (Seção 23)

Relevância Representação FielSimplicidade

Reconhecimento de Receita 
já incluídas na Norma IFRS 

para PME.

Três Alternativas:
• Modificar a Seção 23 para eliminar as 

diferenças nos resultados, sem ter que 
refazer completamente a Seção 23;

• Reescrever completamente a Seção 23 
para refletir os princípios e a 
linguagem usadas na IFRS 15; ou

• Não modificar a Seção 23.

Os usuários se beneficiam com 
a nova abordagem.



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IAS 19 –
Benefícios a Empregados (Seção 28)

Relevância Representação FielSimplicidade

Benefícios a empregados já 
incluídas na Norma IFRS 

para PME.

• IFRS para PME não aborda cálculos 
atuariais.

• Manter o tratamento atual da IFRS 
para PME.

A ausência de  alguns 
requisitos  contidos na IFRS 

Completa compromete a 
representação fiel.



Parte B: Aplicação dos princípios de Alinhamento IFRS 13 –
Valor Justo

Relevância Representação FielSimplicidade

A mensuração a valor justo 
pode alterar 

significativamente os Ativos 
e Passivos de uma entidade.

• Alinhar a definição de valor justo;
• Fornecer uma orientação mais clara 

incluindo exemplos que ilustrem a 
aplicação;

• Mover os requisitos de divulgação 
relacionados para a Seção 2. 

Mensurando a valor justo obtêm-
se um patrimônio mais próximo da 
realidade.



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Parte B

Diversos alinhamentos propostos
Seção 3 x IAS 1 e IAS 8: alinhamento da definição de materialidade.
Seção 7 x IAS 7: divulgação sobre mudança de passivo de atividades de financiamento (DFC).
Seção 16 x IAS 40: transferência de ou para PPI na mudança do uso (estoque ou imobilizado).
Seção 17 x IAS 16: método de depreciação baseado em receita não é apropriado.
Seção 18 x IAS 38: método de depreciação baseado em receita não é apropriado.
Seção 26 x IFRS 2: pagamento baseado em ações, alteração de definições (condição de aquisição e 
condição de mercado), inclusão de definições (condição de desempenho e condição de serviço).
Seção 34 x IAS 16 e IAS 41: planta portadora.
Opção de não concordar com nenhum.



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Parte B

Diversas manutenções propostas (não alinhamento)

Seção 3 x IAS 1 e IAS 8: materialidade, ordem das notas, subtotais, políticas contábeis e desagregação, mantendo a 
simplificação atual.
Seção 27 x IAS 36: divulgação sobre valor recuperável pelo preço de venda menos custo de vender.
Sem Seção x IFRS 4: exceção para uma entidade que implementa a IFRS 9 (Instrumentos financeiros) antes de 
implementar contratos de seguro IFRS 17, não aplicável às PME.
Seção 9 x IFRS 10, 11 e 12: traz exceção de transição nas Demonstrações Financeiras Consolidadas (IFRS 10), nos 
Empreendimentos Controlados em Conjunto (IFRS 11) e na Divulgação de Interesses em Outras Entidades (IFRS 12), 
limitando a exigência de fornecer informações comparativas ajustadas apenas ao período comparativo anterior, não 
aplicável às PME.
Seção 9 x IFRS 12: traz requisitos de divulgação de ativos mantidos para venda, não aplicável às PME.
Seção 11 x IFRS 7: Adiciona orientações para a entidade avaliar  um contrato de serviço para decidir se a entidade tem 
envolvimento contínuo em decorrência do contrato de serviço para efeitos dos requisitos de divulgação. Esclarece a 
aplicabilidade das alterações aos Instrumentos Financeiros e assegura a compensação de divulgações nas 
demonstrações financeiras intermediárias. Sendo que, a IFRS para PME não trata de contratos de serviços e não 
aborda a informação financeira intermediária.
Seções 11 e 12 x IAS 39: Permite que a contabilidade de hedge continue em uma situação em que um derivativo, que 
foi designado como um instrumento de hedge, é renovado para efetuar a compensação com uma contraparte central 
como um resultado de leis ou regulação, se condições específicas forem atendidas. Nesse contexto, uma renovação 
indica que as partes de um contrato concordam em substituir sua contraparte original por uma nova. A IFRS para PME 
não trata do assunto. continua....



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Parte B

continuação...

Diversas manutenções propostas (não alinhamento)

Seção 14 x IFRS 10 e IAS 28: Aborda uma inconsistência entre os requisitos da IFRS 10 e na IAS 28 relativos à venda ou transferência de 
ativos entre um investidor e sua coligada, porque essa modificação está fora do alcance da revisão completa da IFRS para PME, pois sua 
vigência ainda é indefinida nas IFRS completas.
Seção 15 x IFRS 10, 11 e 12: traz exceção adicional na transição, não aplicável para PME.
Seção 18 x IAS 38: Esclarece que quando um ativo intangível é reavaliado, é necessário ajustar o valor bruto de forma consistente com a 
reavaliação do valor ajustado, sendo que a reavaliação não é permitida para PME.
Seção 23 x IFRS 15: Adia a data de vigência de 1º de janeiro de 2017 para 1 º de janeiro de 2018, porque não é aplicável.
Seção 28 x IAS 19: que simplifica a contabilização das contribuições que independe do número de anos de serviço do empregado, por 
exemplo, as contribuições do empregado que são calculadas de acordo com um percentual fixo de salário, porque a IFRS para PME não 
aborda cálculos atuariais.
Seção 28 x IAS 19: Prevê que, se ocorrer alteração, redução ou liquidação de um plano, é obrigatório que o custo atual do serviço e os 
juros líquidos para o período após a remensuração sejam determinados utilizando as premissas utilizadas para a remensuração. Manter o 
tratamento atual da IFRS para PME.
Seção 29 x IAS 12: Esclarece que os requisitos do antigo parágrafo 52B do IAS 12 Imposto de Renda aplicam-se a todas as consequências 
do imposto de renda dos dividendos, porque a IFRS para PME não trata do tema
Seção 35 Transição da IFRS para PME - (IFRS 1) Define 'IFRSs vigentes’, não é aplicável à IFRS para PME.
Seção 35 Transição da IFRS para PME - (IFRS 1) Excluiu as isenções de curto prazo da IFRS 1, por cumprir o propósito pretendido, não é 
aplicável à IFRS para PME.
Opção de não concordar com nenhuma manutenção.



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Parte B

Outros alinhamentos propostos
Seção 16 x IAS 40 e IFRS 3: Esclarece que se determinar uma transação específica, atende à definição de 
'combinação de negócios', conforme definido no IFRS 3 e de propriedade para investimentos conforme 
definida na IAS 40, requer a aplicação separada de ambas as Normas IFRS independentemente uma da 
outra.
Seção 21 x IFRIC 21: Esclarece que o evento que gera a obrigação de pagamento de um tributo é a 
atividade descrita na legislação pertinente que desencadeia o pagamento do tributo.
Seção 30 x IFRIC 22: Aborda a taxa e câmbio a ser usada em transações que levem em consideração a 
antecipação do pagamento ou do recebimento em moeda estrangeira.
Opção de não concordar com nenhum.

IFRIC 23 e IAS 12
O IFRIC 23 soma-se aos requisitos do IAS 12 Imposto de Renda, especificando como refletir os efeitos da incerteza na 
contabilidade do imposto de renda.
Perdas não realizadas em instrumentos de dívida medidos a um valor justo e medidos a custo para fins fiscais dão 
origem a uma diferença temporária dedutível, independentemente de o instrumento de dívida, o titular espera 
recuperar o valor do instrumento de dívida por venda ou por uso.
A quantidade de um ativo não limita a estimativa de prováveis lucros tributáveis futuros.
Estimativas para lucros tributáveis futuros excluem deduções fiscais resultantes da reversão de diferenças temporárias 
dedutíveis.
Uma entidade é obrigada a avaliar um ativo fiscal diferido em combinação com outros ativos fiscais diferidos. Quando 
a legislação tributária restringe a utilização de perdas fiscais, uma entidade seria obrigada a avaliar um ativo fiscal 
diferido em combinação com outros ativos fiscais diferidos do mesmo tipo.



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Parte C

Temas atualmente não abordados e novos tópicos

IFRS 14 Contas diferidas de atividades reguladas
Criptomoedas
Plano de benefício pós emprego
Outras (resposta livre)



IFRS para PME: Solicitação de Informações (SDI)
Questionário

Perfil do respondente (de 9 a 19 questões)

Parte A (9 questões)

Parte B (30 questões)

Parte C (5 questões)

https://docs.google.com/forms/d/1F2uin2rJuGVqUSP0wgExW4UZqLiEVJMfCPQ2LMmtDwQ/edit

https://docs.google.com/forms/d/1F2uin2rJuGVqUSP0wgExW4UZqLiEVJMfCPQ2LMmtDwQ/edit
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